AutVave 2019, lisätietoa ohjelmasta la 2.11.
10.30-11.15

Kosma Moczek: Autistic advocacy in Poland / Autismikirjon omavoimainen toiminta
Puolassa
Kosma Moczek kertoo Puolan autismikirjon aikuisten toiminnan nopeasta kasvusta viime
vuosien aikana.

11.15-11.30

Heta Pukki: Autismikirjon oman eurooppalaisen verkoston ja järjestön luominen
Viimeisten kolmen vuoden ajan ASY on osallistunut kahteen autismikirjon ihmisten
aloitteesta käynnistyneeseen prosessiin, epävirallisen European Autistic Network (EAN)–
verkoston kehittämiseen ja kattojärjestö European Council of Autistic People (EuCAP)
perustamiseen. Näiden tavoitteena on autismikirjon ihmisten omien ryhmien ja
organisaatioiden yhteistyön tukeminen valtioiden rajoja ja kielimuureja ylittäen. Esityksessä
käydään läpi tiiviissä muodossa EAN:in ja EuCAP:in taustaa, periaatteita ja tavoitteita, sekä
ajatuksia muutamilta EuCAP:in rakentamiseen aktiivisesti osallistuneilta henkilöiltä useista
maista.

11.30-11.45

Orjo Pättiniemi: Autimiskirjo näkyväksi kulttuurifestivaalien avulla
[täydennetään myöhemmin]

13.00-13.30

Autismikirjon ihmisten lyhyitä puheenvuoroja: Oma luova tekeminen, sen tukeminen ja
näkyminen
Maija Oksanen on piirtänyt värikkäitä laulavia naishahmoja omaperäisellä, tunnistettavalla
tyylillä monien vuosien ajan. Maijan hahmoihin liittyy viihdyttäviä tarinoita ja
yksityiskohtaista taustatietoa, joka tuo esiin hänen rikasta, humoristista ja absurdiin
vivahtavaa mielikuvitustaan. Maija kertoo tilaisuudessa töistään ja ajatuksista niiden
taustalla.
Jani Rikhard kuvailee itseään vääjäämättä keski-ikäistyvänä modernina renessanssi-ihmisenä,
joka ainakin luulee osaavansa vähän kaikenlaista. Jani ei itse ole paikalla tapahtumassa,
mutta häneltä nähdään autismikirjon ihmisten luovaa tekemistä esittelevässä osiossa
valikoima kuvataidetta ja runo.

13.30-14.00

Anna-Reeta Pakarinen: Autismikirjo ja luovuus
Anna-Reeta Pakarinen pohtii luennossaan, mitä luovuus on ja miten se ilmenee autismikirjon
ihmisillä. Hän yhdistää luettua tietoa, kokemusta vertaisryhmän vetämisestä, sekä omaa ja
lähipiirin kokemusta luovasta tekemisestä. Näitä hän täydentää sosiaalisessa mediassa
toteuttamillaan kyselyillä. Vaikutteita Anna-Reeta on saanut muun muassa Kari Uusikylän
kirjasta Luovuus kuuluu kaikille.

14.00-14.30

Vesa Korhonen: Autismiymmärrys-hankkeen opit vuodelta 2019
Vesa Korhonen kertoo, mitä Autismisäätiön hankkeessa on kuluvan vuoden aikana opittu
palvelujen ja ympäristöjen kehittämisestä autismiystävällisiksi.

15.00-15.45

VaVe-hanke ja vertaisryhmät: Kulttuuriharrastukset vertaistoiminnassa

Hanketyöntekijä Emmi Varis ja hankkeessa tuettujen vertaisryhmien edustajat kertovat,
miten vertaistoiminnassa tuetaan ja voitaisiin tulevaisuudessa tukea kulttuurin
harrastamista.

Rinnakkaisohjelma ryhmätyötilassa, vain englanniksi

13.00-13.45

Yo Dunn: Mapping Law and Policy / Lain ja käytäntöjen kartoittaminen
Käyttäen Englantia esimerkkinä (kansainvälisen ja eurooppalaisen lain kontekstissa –
UNCRPD, ECHR) tässä työpajassa käynnistetään syvällisempää prosessia autismin kannalta
relevantin lain ja käytäntöjen tunnistamiseksi, ymmärtämiseksi ja hyödyntämiseksi, sekä
niihn vaikuttamiseksi. Osallistujilla on tilaisuus keskustella siitä, miten samanlaista
kartoitusta tehdään tai voitaisiin tehdä muissa systeemeissä.

13.45-14.30

Kosma Moczek: Inventing the wheel. Traces, signs and descriptions of autism in nonautistic research and literature /Pyörän keksiminen. Jälkiä, merkkejä ja kuvauksia
autismista muita aihepiirejä koskevassa tutkimuksessa ja kirjallisuudessa
Vaikka nimenomaan autismia koskeva tutkimus käynnistyi vasta 1900-luvulla,
kehityspsykologian perusteet ovat sitä yli 200 vuotta vanhempia. Tässä esityksessä pohditaan
olemassaolevia, vakiintuneita käsitteitä, jotka mahdollistavat paremman autistisen
kehityksen, oheissairauksien, trauman, identiteetin, kommunikoinnin ja käyttäytymisen
ymmärtämisen. Pyrin näyttämään, miten olemassa olevaa tutkimusta tarkastelemalla sens
sijaan, että keksisimme upouusia “autistisia” käsitteitä ja sanastoja – voimme hyötyä
valtavasti jättiläisten harteilla seisomisesta, oivaltaa miten autistiset ihmiset ovat loppujen
lopuksi kuitenkin ihmisiä, ja nähdä, miten heidän kohdallaan pätevät psyyken dynamiikka ja
prosessit, joita on tunnettu ja kuvailtu jo vuosisatojen ajan.

15.00-15.30

Vesa Korhonen: The Autism Acceptance project, learnings from 2019 / Autismiymmärryshankkeen opit vuodelta 2019
Vesa Korhonen from the Autism Foundation, a major service provider in Finland, describes
the results of a project that aims to change attitudes and increase awareness.

.

